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Europakommisjonens forslag til direktiv om tilgjengelighet til varer og tjenester for 

personer med funksjonsnedsettelser  

 

Viser til brev fra Barne- og likestillingsdepartementet av 19. april. Etter avtale med BLD er 

vår tilbakemelding noe forsinket.  

 

BLD ber om en vurdering av konsekvenser ved gjennomføring av Europakommisjonens 

forslag til direktiv om tilgjengelighet til varer og tjenester for personer med 

funksjonsnedsettelser (European Accessibility Act (EU - AA)) i norsk rett. BLD ber om 

instansenes syn på innholdet i direktivforslaget og juridiske, økonomiske og organisatoriske 

konsekvenser ved eventuell gjennomføring. Vurderingene vil danne grunnlag for Norges 

posisjon i prosessen innen EFTA og for den videre behandlingen i Norge.  

 

Det er andre departementer som har ansvaret for det generelle regelverket om tilgjengelighet 

til varer og tjenester i Norge. Direktivet foreslår ingen særlige reguleringer knyttet til 

barnehager, opplæring, høyere utdanning eller ande av våre ansvarsområder. Derimot er 

regelverket sektorspesifikt og generelt utformet. Konsekvensene for departementet, 

underliggende etater, fylkeskommuner og kommuner vil, slik vi forstår direktivet, derfor ikke 

være andre enn de generelle konsekvensene for forvaltningen for øvrig. 

 

KD mener det ikke er hensiktsmessig å gå i detalj om hvilke konsekvenser innlemmelse av 

direktivet vil ha for våre ansvarsområder og regelverk, men vil i stedet rette enkelte generelle 
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merknader rundt hvordan det vil påvirke våre sektorer på generelt nivå. BLD og KMD har 

redegjort for forholdet mellom direktivets anvendelsesområde og det nasjonale regelverket i 

notater. Her omtales også forholdet mellom dagens regulering av diskriminerings- og 

tilgjengelighetslov til utdanningssektoren.  

 

Dagens diskriminerings- og tilgjengelighetslov unntar utdanningssektoren generelt fra 

regelverket. Innføring av direktivet vil kunne innebære at også denne sektoren vil bli 

forpliktet av kravene til de produktene og tjenestene direktivet omfatter. Dette vil særlig 

gjelde datamaskiner og operativsystemer, men også annet digitalt læringsmateriale og e-

bøker. BLD har sendt på høring forslag til ny felles likestillings- og diskrimineringslov. I 

forslaget til ny lov er det foreslått at unntaket for utdanningssektoren fjernes, slik at lovens 

krav om tilgjengelighet og tilrettelegging vil gjelde generelt også for denne sektoren. Dersom 

dette forslaget videreføres, vil det måtte vurderes om kravene som følger av ny nasjonal lov 

tilfredsstiller kravene i direktivet. 

 

Vi vil også gjøre oppmerksom på at barnehageloven og opplæringsloven har egne regler om 

barn og elevers rett til tilpasning som er av betydning for det generelle 

diskrimineringsregelverket. I barnehageloven er det nylig innført reguleringer av barnas rett 

til tilrettelegging og bestemmelser om spesialpedagogisk tilbud til barnehagebarn er flyttet fra 

opplæringsloven til barnehageloven. For grunnopplæring er det relevant å nevne 

reguleringene om spesialundervisning og fysisk tilpasning, i tillegg til de spesialpedagogiske 

rettighetene også elever har. I forbindelse med forslaget om ny likestillings- og 

diskrimineringslov vil KD samarbeide med BLD om å avklare i hvilken grad disse reglene 

samsvarer. Dette arbeidet vil kunne ha relevans også i forbindelse med direktivet.  

 

KD vurderer det slik at vi nødvendigvis ikke vil ha en sentral rolle i arbeidet med direktivet, 

ut fra at våre ansvarsområder i all hovedsak berøres i generell grad og på linje med andre 

samfunnsområder. Vi vil selvfølgelig bistå dersom det er særlige eller generelle spørsmål som 

berører våre sektorer, og ønsker ellers å holdes løpende orientert.   

 

 

Med hilsen  

 

 

Ellen Carine Smogeli (e.f.)  

seniorrådgiver 

 Elisabeth Skjebstad 

 seniorrådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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